
З А П И С Н И К

Од втората редовна  седница на Советот на општина Василево

       Советот на општина Василево ја одржа 2-та  седница  на ден 20.11.2017 година (Понеделник)
со почеток во 12.30 часот во просториите на Домот на културата во Василево.
       Седницата ја свика  и ја водеше Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево.
       На седницата од оправдани причини не присуствуваше Виолета Ристова
       На седницата присуствуваше Марјан Јанев градоначалник на општина Василево, Славе
Андонов извршител во одделението за нормативно правни работи и јавни дејности Бранко
Андонов представник од општинската аддминистрација и средствата за јавно информирање.
         По отворената расправа по записникот од првата конститутивна  седница одржана на ден
01.11.2017 година немаше забелешќи беше ставен на гласење од вкупно присутни 14  советници
Советот на општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, нема.

       За работа на втората-та седница на Советот на општина Василево беше предложен следниот
дневен ред.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за финансирање,Буџет и
локален економски развој.
2. Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за урбанизам,комунални
дејности и заштита на животната средина.
3. Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за Статут и прописи.
4. Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за општествени дејности.
5. Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за земјоделие и заштита
на животните и растенијата.
6.Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за јавна
безбедност,безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита.
7. Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за еднакви можности.
8. Предлог-Решение за формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-
Годишна програма за работа на Советот на општина Василево за 2018 година.
9.Предлог-Rешение за разрешување и именување на членови на Училишниот

одбор на ООУ ,, Атанас Нивичански’’ Нова Маала.
10.Предлог-Rешение за разрешување и именување на членови на Училишниот

одбор на ООУ ,, Гоце Делчев’’ Василево.
11.Предлог-Rешение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор

на ЈОУДГ ,, Прва Радост ,, Василево.
12.Donesuvawe na Odluka za finansiski sredstva po Baraweto podneseno od Loveчkoto

dru[tvo ,, Fazan “ од Василево.
     13. Donesuvawe na Odluka za finansiski sredstva po Baraweto podneseno od Kik boks
klub ,, Tim Zoran “ од Струмица.
     14. Предлог-Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Василево за
2017/2018 година во зимски услови.

15. Предлог-Odluka за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниоте објекти-
викендица на  к.п.бр.555 во КО Нова Маала.



    16. Предлог-Odluka за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска
документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниоте објекти-
помошни објекти к.п.бр.1758 во КО Дукатино.

По отворената расправа по дневниот ред никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од
14 присутни члена Советот на Општина Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема.

1.

       Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека
Комисијата на седницата го разгледа Предлог-Решение за избор на  претседател и членови во
комисијата за финансирање Буџет и локален економски развој  од 5 присутни члена  со 5 гласа,,
за,, против,, и ,, воздршани немаше: ги назначи следните членови:

-Сандра Илиева, претседател
-Костадинка Пеценикова, член
-Блаже Коцев, член
-Сања Стојанова, член
-Сања Христова,член
-

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои
       По отворената расправа никој не се јави за збор, предложените членови од Комисијата за
претседател и членови во комисијата за финансирање Буџет и локален економски развој
бидат избрани:

-Сандра Илиева, претседател од СДСМ
-Костадинка Печеникова, член од СДСМ
-Блаже Коцев, член од СДСМ
-Сања Стојанова, член од ВМРО - ДПМНЕ
-Сања Христова, член од ВМРО - ДПМНЕ

беше ставено на гласење од 14  присутни члена Советот ги усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, нема
и ,, воздржан,, 1

Првата  точка: Предлог – Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за
финансирање, Буџет и локален економски развој со усвоениот предлог  да бидат избрани: Сандра
Илиева за претседател, Костадинка Печеникова и Блаже Коцев, членови од СДСМ и Сања
Стојанова и Сања Христова, членови од ВМРО – ДПМНЕ, беше ставена на гласење од 14
присутни члена Советот на Општина Василево ги избра со 13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,,
воздржан,, 1



2.

.
       Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека
Комисијата на седницата го разгледа Предлог-Решение за избор на претседател и членови во
Комисијата за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина.од 5 присутни
члена  со 5 гласа,, за,, против,, и ,, воздршани немаше: ги назначи следните членови:

-Крсте Панев, претседател
-Блаже Коцев, член
-Сандра Илиева, член
-Сања Стојанова, член
-Наце Коцев, член
-

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои
      По отворената расправа никој не се јави за збор, предложените членови од Комисијата за
претседател и членови во комисијата за избор на претседател и членови во комисијата за
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина bidat naznaчeni.

-Крсте Панев, претседател од  СДСМ
-Блаже Коцев, член  од СДСМ
-Сандра Илиева, член од СДСМ
-Сања Стојанова, член од ВМРО - ДПМНЕ
-Наце Коцев, член од ВМРО – ДПМНЕ

беше ставено на гласење од 14  присутни члена Советот ги усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, нема
и ,, воздржан,, 1

Втората точка: Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за
урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина. со усвоениот предлог  да бидат
избрани: Крсте Панев за претседател, Блаже Коцев и Сандра Илиева, членови од СДСМ и Сања
Стојанова и Наце Коцев членови од ВМРО – ДПМНЕ, беше ставена на гласење од 14 присутни
члена Советот на Општина Василево ги избра со 13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1

3
        Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека
Комисијата на седницата го разгледа Предлог-Решение за избор на претседател и членови во
Комисијата за Статут и прописи од 5 присутни члена  со 5 гласа,, за,, против,, и ,, воздршани
немаше: ги назначи следните членови:

-Блаже Коцев, претседател
-Крсте Панев, член
-Наташа Велкова, член
-Виолета Ристова, член
-Ракип Асанов, член



Предлага и Советот да ги разгледа и усвои

По отворената расправа никој не се јави за збор, предложените членови од Комисијата за
претседател и членови во комисијата за Статут и Прописи bidat naznaчeni.

-Блаже Коцев, претседател од СДСМ
-Крсте Панев, член од СДСМ
-Наташа Велкова, член од СДСМ
-Виолета Ристова, член од ВМРО – ДПМНЕ
-Ракип Асанов, член од ВМРО – ДПМНЕ

беше ставено на гласење од 14  присутни члена Советот ги усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, нема
и ,, воздржан,, 1
      Третата точка Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за за Статут и
прописи  со усвоениот предлог  да бидат избрани: Блаже Коцев за претседател, Крсте Панев и
Наташа Велкова, членови од СДСМ и Виолета Ристова и Ракип Асанов членови од ВМРО –
ДПМНЕ, беше ставена на гласење од 14 присутни члена Советот на Општина Василево ги избра
со 13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1

4.

     Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека
Комисијата на седницата го разгледа Предлог-Решение за избор на претседател и членови во
Комисијата во Комисијата за општествени дејности од 5 присутни члена  со 5 гласа,, за,, против,, и
,, воздршани немаше ги назначи следните членови:

-Неџат Меминов, претседател
-Костадинка Печеникова, член
-Илми Мустафов, член
-Марјанчо Трајков, член
-Бранко Трајков, член

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои

По отворената расправа никој не се јави за збор, предложените членови од Комисијата за
претседател и членови во Комисијата за општествени дејности bidat naznaчeni.

-Неџат Меминов, претседател од СДСМ
-Костадинка Печеникова, член од СДСМ
-Илми Мустафов, член од СДСМ
-Марјанчо Трајков, член од ВМРО – ДПМНЕ
-Бранко Трајков, член од ВМРО – ДПМНЕ



беше ставено на гласење од 14  присутни члена Советот ги усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, нема
и ,, воздржан,, 1
       Четвртата точка Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за
Општествени дејности  со усвоениот предлог  да бидат избрани: Неџат Меминов, за претседател,
Костадинка Печеникова и Илми Мустафов, членови од СДСМ и Марјанчо Трајков и Бранко
Трајков членови од ВМРО – ДПМНЕ, беше ставена на гласење од 14 присутни члена Советот на
Општина Василево ги избра со 13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1

5.
       Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека
Комисијата на седницата го разгледа Предлог-Решение за избор на претседател и членови во
Комисијата во Комисијата земјоделие и заштита на животните и растенијата од 5 присутни
члена  со 5 гласа,, за,, против,, и ,, воздршани немаше ги назначи следните членови:

-Фанче Томова, претседател
-Крсте Панев, член
-Наташа Велкова, член
-Марјанчо Трајков, член
-Наце Коцев, член

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата за избор на претседател и членови во
Комисијата за земјоделие и заштита на животните и растенијата бидат избрани
:

-Фанче Томова, претседател од СДСМ
-Крсте Панев, член од СДСМ
-Наташа Велкова, член од СДСМ
-Марјанчо Трајков, член од ВМРО – ДПМНЕ
-Наце Коцев, член од ВМРО – ДПМНЕ

беше ставен на гласење од 14 присутни члена присутни члена Советот ги усвои со 13 гласа,, за,, ,,
против,, нема   и ,, воздржан,, 1
          Петата точка: Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за
земјоделие и заштита на животните и растенијата  да бидат избрани: Фанче Томова за претседател,
Крсте Панев и Наташа Велкова членови од СДСМ и Марјанчо Трајков и Наце Коцев членови од
ВМРО – ДПМНЕ, беше ставена на гласење од 14 присутни члена Советот на Општина Василево
ги избра со 13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1

6.

       Крсте Панев претседател на комисијата за Мандатни прашања избор и именување рече дека
Комисијата на седницата го разгледа Предлог-Решение за избор на претседател и членови во
Комисијата за јавна безбедност,безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита од 5 присутни
члена  со 5 гласа,, за,, против,, и ,, воздршани немаше: ги назначи следните членови:



-Наташа Велкова, претседател
- Неџат Меминов, член
-Фанче Томова, член
-Сања Стојанова, член
-Сања Христова, член

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата за избор на претседател и членови во
Комисијата за јавна безбедност,безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита бидат избрани
:

-Наташа Велкова, претседател од СДСМ
- Неџат Меминов, член од СДСМ
-Фанче Томова, член од СДСМ
-Сања Стојанова, член од ВМРО – ДПМНЕ
-Сања Христова, член од ВМРО – ДПМНЕ

Немаше друг пријавено за збор предлогот беше ставен на гласење од 14 присутни члена Советот
ги назначи со 13 гласа,, за,, ,, против,, нема   и ,, воздржан,, 1

Шестата точка: Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за јавна
безбедност,безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита  да бидат избрани: Наташа
Велкова за претседател, Неџат Меминов и Фанче Томова членови од СДСМ и Сања Стојанова и
Сања Христова членови од ВМРО – ДПМНЕ, беше ставена на гласење од 14 присутни члена
Советот на Општина Василево ги избра со 13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1

7.

Комисијата на седницата го разгледа Предлог-Решение за избор на претседател и членови во
Комисијата во Комисијата за Еднакви Можности од 5 присутни члена  со 5 гласа,, за,, против,, и ,,
воздршани немаше ги назначи следните членови:

-Костадинка Печеникова, претседател од СДСМ
-Илми Мустафов, член од СДСМ
-Сандра Илиева, член од СДСМ
-Сања Христова, член од ВМРО – ДПМНЕ
-Виолета Ристова, член од ВМРО – ДПМНЕ

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата за избор на претседател и членови во
Комисијата за Eднакви Mожности бидат избрани.

-Костадинка Печеникова, претседател од СДСМ
-Илми Мустафов, член од СДСМ
-Сандра Илиева, член од СДСМ
-Сања Христова, член од ВМРО – ДПМНЕ



-Виолета Ристова, член од ВМРО – ДПМНЕ

беше ставен на гласење од 14 присутни члена присутни члена Советот ги усвои со 13 гласа,, за,, ,,
против,, нема   и ,, воздржан,, 1

Седмата точка: Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата во
Комисијата за Еднакви Можности да бидат избрани Костадинка Печеникова за претседател,
Илми Мустафов и Сандра Илиева членови од СДСМ и Виолета Ристова и Сања Христова
членови од ВМРО – ДПМНЕ, беше ставена на гласење од 14 присутни члена Советот на Општина
Василево ги избра со 13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1

8.

Комисијата на седницата го разгледа Предлог-Решение за формирање на привремена
Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа на Советот на општина
Василево за 2018 година. од 5 присутни члена  со 5 гласа,, за,, против,, и ,, воздршани немаше ги
назначи следните членови:

-Блаже Коцев, претседател од СДСМ
-Наташа Велкова, член од СДСМ
-Костадинка Печеникова, член од СДСМ
-Марјанчо Трајков, член од ВМРО – ДПМНЕ
-Сања Стојанова, член од ВМРО – ДПМНЕ

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои.

Немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата за избор на претседател и членови вo
komisijata за формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-Годишна
програма за работа на Советот на општина Василево за 2018 година da bidat izbrani:

-Блаже Коцев, претседател од СДСМ
-Наташа Велкова, член од СДСМ
-Костадинка Печеникова, член од СДСМ
-Марјанчо Трајков, член од ВМРО – ДПМНЕ
-Сања Стојанова, член од ВМРО – ДПМНЕ

беше ставен на гласење од 14 присутни члена Советот ги усвои со 13 гласа,, за,, ,, против,, нема   и
,, воздржан,, 1
       Осмата точка: Предлог-Решение за избор на претседател и членови во Комисијата за
формирање на привремена Комисија за изработка на Предлог-Годишна програма за работа
на Советот на општина Василево за 2018 година да бидат избрани Блаже Коцев за
претседател, Наташа Велкова и  Костадинка Печеникова од СДСМ и Марјанчо Трајков и
Сања Стојанова членови од ВМРО – ДПМНЕ, беше ставена на гласење од 14 присутни члена
Советот на Општина Василево ги избра со 13 гласа,, за,, ,, против,,нема  и ,, воздржан,, 1



9.
По отворената расправа по деветата точка.Предлог-Rешение за разрешување и

именување на членови на Училишниот одбор на ООУ ,, Атанас Нивичански’’
Нова Маала за збор се јави Крсте Панев претседател на Комисијата за мандатни Прашања избор
и именување рече дека комисијата на седницата од 5 присутни члена со 3 гласа ,, за,, 2 ,, против,, и
,, воздржани,, нема ги разреши досегашните членови:

-Ване Џингарски
-Наце Митев

 На нивно место се назначени:

-Јорданчо Наков  од с Чанаклија
-Ели Горгиева с. Нова Маала

Предлага и Советот да ги разгледа и усвои.

         За збор се јави Сања Христова член на Совето  од советничката група на ВМРО- ДПМНЕ
побара образложение поради која  причина се разрешуват досегашните членови на Училишните
одбори на трите спомнати институции, праша дали мандатот сеуште им трае, дали постои некаква
причина и зошто се разрешуват овие членови.

Марјан Јанев градоначалник на општина Василево  во врска прашањето кое беше поставено
од советничката Сања Христова околу причините за разрешувањето на Училишните одбори на
трите институции ООУ ,, Атанас Нивичански’’ Нова Маала, ООУ ,, Гоце Делчев’’ Василево и
Управниот одбор  на ЈОУДГ ,, Прва Радост ,, Василево кој се под надлежност на општина
Василево рече дека овие членови што се разрешуват се од локалната средина и тој
лично како градоначалник на локалната самоуправа има право да изготви решенија за
нивно разрешување и да назначи нови членови. Смета дека тоа би било добро бидејќи
училиштето во соработка со општината и за да има добра соработка со училиштата и
градинката треба да биде во кординација со самата општината од тие причини се
назначуват нови членови на спомнатите институции.

Сања Христова праша доколку сеуште им траат мандатите и нема поплаки од
членовите кои што се разрешуват праша зошто се разрешуват.
       Марјан Јанев градоначалник на општина Василево рече дека тоа е право на
градоначалникот и во координација и разговор со директорките на трите спомнати
институции имаше поплаки дека не приссуствуват на самите состаноци, што значи во
иднина има и дел од родителите што се во Училишните одбори кои не доаѓат на
состаноци највероватно ке има и нови предлози во наредниот период и  дел од
родителите не присуствуват на состаноците а имат право и должност на секој состанок да
присуствуват Училишните одбори но дел и од родителите не присуствувале не му е јасно
поради кои причини  за тоа треба да се праша директорката но има поплаки дека не
присуствувале на состаноци.
      Сања Стојанова член на Советот рече дека според неа тоа претставува политички
рефаншизами затоа советничката група на ВМРО- ДПМНЕ нема да гласа ќе ја напушти
седницата додека трае расправата по овие три точки.
      Немаше друг пријавено за збор предлогот од Комисијата да бидат разрешени
досегашните членови:



-Ване Џингарски
-Наце Митев

На нивно место се назначени:

-Јорданчо Наков  од с Чанаклија
-Ели Горгиева с. Нова Маала

 Немаше друг пријавено за збор предогот беше ставена на гласење од 8 присутни члена Советот на
Општина Василево ги избра со 8  гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржан,, нема

Деветата точка:Предлог-Rешение за разрешување и именување на членови на
Училишниот одбор на ООУ ,, Атанас Нивичански’’ Нова Маала со усвоениот предлог
да бидат разрешени  досегашните членови:Ване Џингарски и Наце Митев и на нивно место да се
назначт Јорданчо Наков  од с Чанаклија и Ели Георгиева с. Нова Маала, беше ставена на гласење
од 8 присутни члена Советот на Општина Василево ги избра со 8  гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржан,, нема

10.

По отворената расправа по десетата точка. .Предлог-Rешение за разрешување и
именување на членови на Училишниот одбор на ООУ ,, Гоце Делчев’’ Василево за
збор се јави Крсте Панев претседател на Комисијата за мандатни Прашања избор и именување
рече дека комисијата на седницата од 5 присутни члена со 3 гласа ,, за,, 2 ,, против,, и ,,
воздржани,, нема ги разреши досегашните членови:

- Славе Андонов
- Костадинка  Митева

На нивно место бидат назначени:

- Македонка Митрова
- Миле Трајчов

Немаше друг пријавено за збор беше ставен на гласење од 8 присутни члена Советот на
општина Василево ги усвои со 8 гласа,, за,, ,,  против,,  и ,, воздржани,, немаше.
Десетата точка: Предлог-Rешение за разрешување и именување на членови на
Училишниот одбор на ООУ ,, Гоце Делчев’’ Василево со усвоениот предлогот да бидат
разрешени: Славе Андонов и Костадинка Митеваи на нивно место да бидат назначени: Македонка
Митрова и Миле Трајчов, беше ставена на гласење од 8 присутни члена Советот на општина
Василево ги усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, немаше.

11.
По отворената расправа по единаесетата точка. .Предлог-Rешение за разрешување и

именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ ,, Прва Радост ,, Василево.за
збор се јави Крсте Панев претседател на Комисијата за мандатни Прашања избор и именување



рече дека комисијата на седницата од 5 присутни члена со 3 гласа ,, за,, 2 ,, против,, и ,,
воздржани,, нема ги разреши досегашните членови:
- Симона Шонтевска
- Габриела К. Ефтимова
- Даниела Василева

На нивно место бидат назначени:

- Маја Глигорова
- Верче Миткова
- Маја Панова

Немаше друг пријавено за збор предлогот од комисијата беше ставен на гласење од 8 присутни
члена Советот на општина Василево ги усвои со 8 гласа,, за,, ,,  против,,  и ,, воздржани,, немаше.

Единаесетата точка: Предлог-Rешение за разрешување и именување на членови на
Управниот одбор       на ЈОУДГ ,, Прва Радост ,, Василево. со усвоениот предлогот  да се
разрешат досегашните членови Симона Шонтевск, Габриела К. Евтимова,Даниела Василева на
нивно место да бидат назначени Маја Глигорова, Верче Миткова и Маја Панова, беше ставена на
гласење од 8 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, немаше.

12.
     По отворената расправа по дванаесетата точката: .Donesuvawe na Odluka za finansiski
sredstva po Baraweto podneseno od Loveчkoto dru[tvo ,, Fazan “ од Василево, за збор се јави
Сања Стојанова член на Советот на општина Василево бидејки се нов состав не се запознаени
колку парични средства има досега добиено Loveчkoto dru[tvo ,, Fazan “ од Василево побара
доколку има мозност да се повика представник за да може да бидат повеќе запознаени бидејќи
незнаат за какви активности се работи каква доградба и модернизација ќе добие ловното друштво
,, Fazan “ од Василево побара да им се дообјасни доколку неможе тоа да се стори на некоја од
наредните седници.

Крсте Панев претседател на Советот на општина Василево рече дека во моментот е
невозможно за тоа ке бидат информирани усно или писмено на некоја од наредните седници.
         Немаше друг пријавено за збор дванаесетата точката: Donesuvawe na Odluka za
finansiski sredstva po Baraweto podneseno od Loveчkoto dru[tvo ,, Fazan “ од Василево,
беше ставена на гласење од 14 присутни члена Советот на општина Василево ја усвои со 8 гласа,,
за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, немаше.

13.

По отворената расправа по тринаесетата точката: Donesuvawe na Odluka za finansiski
sredstva po Baraweto podneseno od Kik boks klub ,, Tim Zoran “ од Струмица за збор се јави
Блаже Коцев член на Советот на општина Василево предложи да се доделат финансиски средства
но висина од 8000 денари
      Пред да се стави предлогот на гласење поради судир на интереси од гласање беа иземани
советниците :Крсте Панев, Сања Стојанова и Наташа Велкова.
      Предлогот на Блаже Коцев  се доделат финансиски средства но висина од 8.000 денари по
Baraweto podneseno od Kik boks klub ,, Tim Zoran “ од Струмица беше ставена на гласење од



14 присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, немаше.
        Четиринаесетата точка: Donesuvawe na Odluka za finansiski sredstva po Baraweto
podneseno od Kik boks klub ,, Tim Zoran “ од Струмица со усвоениот предлог на Блаже Коцев да
се доделат финансиски средства но висина од 8000 денари по Baraweto podneseno od Kik boks
klub ,, Tim Zoran “ од Струмица беше ставена на гласење од 14 присутни советници Советот на
општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, немаше.

14.

По отворената расправа по четиринаесетата точка. Предлог-Програма за одржување на
локалните патишта и улици во општина Василево за 2017/2018 година во зимски услови
никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 14 присутни советници Советот на општина
Василево го усвои со 14 гласа,, за,, ,, против,,  и ,, воздржани,, немаше.

15.
       По отворената расправа по петнаесетата точка. Предлог-Odluka за утврдување на
потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на
планскиот опфат и вклопување на бесправниоте објекти-викендица на  к.п.бр.555 во КО
Нова Маала. никој не се јави за збор, беше ставена на гласење од 14 присутни советници
Советот на општина Василево го усвои со 9 гласа,, за,, ,, против,, нема и ,, воздржани,, 1

16.
        По отворената расправа по шеснаесетата точка: Предлог-Odluka за утврдување на потребата
од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и
вклопување на бесправниоте објекти-помошни објекти к.п.бр.1758 во КО Дукатино, образложение
даде Бранко Андонов претставник од општинската аддминистрација рече дека овие точки
произлегуват од Законот за легализација на бесправно изградени објекти. Последната и пред
последната точка произлегуват од овој закон. Такви Одлуки се донесуват за градежни парцели на
кој има изградено објект а е надвор од градежниот опфат на населените места. Петнајсетата и
шесснајсетата точка за Нова Малаа и Дукатино и за двете точки се однесува за објекти кои се
изградени пред стапување на сила на Законот за легализација во 2011 година тие се изградени со
Законот, лицата си имат поднесено Барања а општина Василево како локална самоуправа и
аддминистрацијата  имат постапено по нимните барања. Излезено е на лице место објектите се
сликани и сега се во фаза на легализација. Бидејќи се надвор од градежниот опфат на населеното
место мора да се оди на седница на Совет со тоа локалната администрација се обврзува да овие
градежни објекти при носење на Детални урбанистички план за населените места бидат опфатени
во опфатот на населеното место до колку има направено викендица или помошен објект на негова
парцела или на земјиште на РМ и со оваа Одлука на Совет бидат легализирани овие објекти.

Марјан  Трајков во врска и за петнаесетата точка  праша дали со Законот за легализација не
им се легализирани објектите на тие лица, дали тие оббјекти се на државно земјиште и зошто сега
се донесува Одлука на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот
опфат односно тоа што се бара..

Бранко Андонов рече дека тие објекти се изградени или на приватна парцела која е
надвор од градежниот опфат или на земјиште на РМ пак надвор од градежниот опфат без
разлика на сопствено земјиште или на РМ или чуздо земјиште кој ке даде изјава  кај нотар
дека се согласува  овој објект ќе биде легализиран на посебна Одлука од Совет. Неможе
надвор од опфатот по законот за легализација да се легализира. Општината се обврзува
дека овие објекти ќе бидат вклопени во урбанистичката документација каде во наредниот
период ке биде изработени детални планови или проширување на градежен опфат на
населени места.



Немаше друг пријавено за збор Предлог-Odluka за утврдување на потребата од донесување
на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат и вклопување на
бесправниоте објекти-помошни објекти к.п.бр.1758 во КО Дукатино, беше ставена на гласење од 14
присутни советници Советот на општина Василево го усвои со 10 гласа,, за,, ,, против,,  и ,,
воздржани,, немаше.

По исцрпениот дневен ред  претседателот на Советот на општина Василево Крсто Панев ја затвори
втората седница на Советот на општина Василево.

Записничар Совет на општина Василево
Зора Коларова Претседател,

Крсто Панев


